Офіційні правила
конкурсу «Он-Лайн Голосування за Кращий Номер Ефіру»
в рамках телевізійного шоу «Танці з зірками»
Конкурс «Он-Лайн Голосування за Кращий Номер Ефіру» (надалі – «Конкурс») – це конкурс,
що проводиться в соціальних мережах Facebook та Інстаграм на сторінках груп «1+1» та
«Танці з Зірками»
 https://www.instagram.com/tanci1plus1/, https://www.facebook.com/tanci1plus1/?fref=ts
 https://www.facebook.com/1plus1.ua
 https://www.instagram.com/1plus1_ua
Конкурс проводиться у відповідності з умовами даних Правил.
Організатор/Партнер не несуть відповідальності за неознайомлення Учасника з даними
Правилами.
Організатором Конкурсу (далі – Організатор) є ТОВ "ТРК "СТУДІЯ 1+1". Адреса: 04080,
Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 23; Податковий номер (ЄДРПОУ) 23729809.
Партнером даного Конкурсу є ТОВ «МЕДІА ІКСПІРІЄНС». Адреса: 01042, м.Київ, вулиця
Академіка Філатова, будинок 10-А, офіс 3/48; Податковий номер (ЄДРПОУ) 41362027
1. Строки і місце проведення Конкурсу:
1.1. Конкурс діє з 26.08.2018 р. по 27.11.2018 р. включно;
1.2. Видача заохочень здійснюється за умови повного виконання Учасниками Конкурсу
даних Правил, але не пізніше 7 днів з дати надання Переможцем Організатору
Конкурсу інформації, зазначеної в п.6 даних Правил.
1.3. Конкурс проводиться по всій території України, за виключенням Автономної
республіки Крим та тимчасово окупованих території Донецької та Луганської
областей, з 21 години 00 хвилин 27 серпня 2018 року до 24:00 години 00 хвилин 27
листопада 2018 року.
2. Фонд заохочення
2.1. Фонд заохочення Конкурсу обмежений та становить 13 (тринадцять) сертифікатів
Торгової марки «КЮЗ» (Київський Ювелірний Завод) номіналом 1000,00 грн. (тисяча
гривень 00 коп.) та один золотий підвіс (проба 585) з топазом надалі за текстом –
Заохочення. Партнер Конкурсу залишає за собою право збільшити загальний Фонд
Заохочень Конкурсу або включити в Конкурс додаткові Заохочення, що не
передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень.
Заохочення надає право Переможцю Акції обрати товар на суму 1000 гривень в
дилерській мережі КЮЗ (адреси магазинів http://kuz.ua/ua/magazini-kuz/ ): при обранні
товару на суму менш ніж 1000 гривень, залишок не повертається; сума понад 1000
гривень передбачає додаткову оплату різниці. На товар, придбаний в дилерській
мережі КЮЗ за сертифікатом, знижка, що діє на момент здійснення покупки або
знижка за дисконтною програмою не розповсюджується.
2.2. Після обміну Заохочення на ювелірний виріб, сертифікат підлягає вилученню.
2.3. Заохочення у вигляді сертифікату вважається дійсним при наявності на ньому штрихкоду та діє до 31 грудня 2018 р. Перевірити термін дії сертифікату можливо на сайті
КЮЗ за посиланням https://kuz.ua/ua/sertificate/.
2.4. Заохочення, зазначені в п.2.1 даних Правил не підлягають зворотному обміну на
грошовий еквівалент.

2.5. Організатор та Партнер Конкурсу не несе жодних гарантійних зобов’язань щодо
якості ювелірних виробів.
2.6. Організатор та Партнер Конкурсу не несуть відповідальності щодо подальшого
використання Заохочення та/або ювелірних виробів Переможцями Конкурсу після їх
одержання; за неможливість Переможцями Конкурсу скористатись наданим
Заохоченням та/або ювелірними виробами з будь-яких причин, а також за можливі
наслідки їх використання.
3. Учасники Конкурсу
3.1. Учасниками Конкурсу можуть бути будь-які дієздатні фізичні особи, громадяни
України, що досягли повноліття (18 років) (надалі – «Учасники Конкурсу»). Не
визнаються Учасниками Конкурсу і не мають права брати в ній участь працівники та
представники Організатора, Партнера Конкурсу і будь-яких інших компаній, які
беруть участь в підготовці та проведенні Конкурсу та їх близькі родичі
(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
4. Умови участі в Конкурсі
Для того аби стати учасником Конкурсу необхідно:
4.1. Протягом кожного тижня відмітити за посиланням
https://1plus1.ua/tanci-z-zirkami/novyny/akij-tanec-vam-spodobavsa-najbilse-progolosujte-za-svogofavorita

одну з Зіркових Пар шоу «Танці з Зірками» танцювальний номер якої, на думку учасника
Конкурсу, був найкращим в ефірі тижня, що минув (технічним, красивим, емоційний і т.п.).
5. Порядок визначення Переможців Конкурсу
Раз на тиждень Організатор Конкурсу буде визначати одного з Власників Заохочення
відповідно до даних умов:
5.1. Визначення власників Заохочення відбувається в два етапи шляхом випадкового
вибору з використанням спеціальної комп’ютерної програми, встановленої на
комп’ютер або за допомогою Інтернет ресурсу (https://www.random.org/) :
 Розіграш Заохочення у вигляді сертифікатів ТМ «КЮЗ» проводиться один раз на
тиждень згідно графіку в Таблиці 1 серед всіх учасників, що проголосували за
найкращий номер минулого ефіру;
 Заохочення у вигляді золотого підвісу проводиться 27.11.2018 (з 10 години до 24:00
години) по завершенню проекту серед всіх Учасників, що хоча б один раз взяли
участь в даному Конкурсі
 Таблиця 1.
Дата старту
конкурсу
27.08.2018
03.09.2018
10.09.2018
17.09.2018
24.09.2018
01.10.2018
08.10.2018
15.10.2018
22.10.2018
29.10.2018
05.11.2018
12.11.2018
19.11.2018
Заохочення

Оголошення
результатів
04.09.2018
11.09.2018
18.09.2018
25.09.2018
02.10.2018
09.10.2018
16.10.2018
23.10.2018
30.10.2018
06.11.2018
13.11.2018
20.11.2018
27.11.2018
27.11.2018

Фонд Заохочення
Сертифікат ТМ «КЮЗ»
Сертифікат ТМ «КЮЗ»
Сертифікат ТМ «КЮЗ»
Сертифікат ТМ «КЮЗ»
Сертифікат ТМ «КЮЗ»
Сертифікат ТМ «КЮЗ»
Сертифікат ТМ «КЮЗ»
Сертифікат ТМ «КЮЗ»
Сертифікат ТМ «КЮЗ»
Сертифікат ТМ «КЮЗ»
Сертифікат ТМ «КЮЗ»
Сертифікат ТМ «КЮЗ»
Сертифікат ТМ «КЮЗ»
Золотий підвіс «КЮЗ» - «Танцююча Пара»

Номінал,
грн.
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

5.2. Учасники, які відмітили пару, як найкращу відповідно до п.5 даних правил, після
21:00 кожної неділі ефіру участь у розіграші минулої неділі не приймають, а будуть
включені у наступний тиждень розіграшу.

5.3. Результати розіграшу один раз на тиждень будуть публікуватися на офіційних
сторінках
Організатора
Конкурсу
в
соціальних
мережах,
а
саме:
https://www.instagram.com/tanci1plus1/, https://www.facebook.com/tanci1plus1/?fref=ts у
вигляді коментаря до конкурсного посту.
5.4. Власник Заохочення буде інформований про можливість отримання Заохочення
шляхом надсилання йому Організатором Конкурсу приватного повідомлення через
вказаний участником e-mail або за номером телефону, що вказав Переможець при
реєстрації з 10:00 до 20:00 годин дня, наступного за днем, в якому був визначений
Переможець Конкурсу. Для отримання Заохочення Переможець повинен протягом 7
(семи) днів з моменту отримання від Організатора про право отримати одне із
Заохочень, зазначених в п.2 даних Правил, надіслати копії документів вказаних нижче
в п.5.4.1. та свої дані для відправлення призу на електронну адресу
m.pavlenko@pluses.com.ua
5.4.1. Копії наступних документів та інформацію:
 копії першої, другої сторінки та сторінки з актуальним місцем реєстрації паспорта
громадянина України Учасника Конкурсу;
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника
податків Учасника Конкурсу;
 контактний телефон Учасника Конкурсу із зазначеним кодом населеного пункту.
 адреса електронної пошти.
5.5. Заохочення передається Партнером Конкурсу Учаснику Конкурсу за умови сплати
ним 1 (однієї) гривні на розрахунковий рахунок Партнера (26002011026326 в ПАТ
Кредобанк в м.Києві)
5.6. Якщо Переможець Конкурсу не має можливості особисто отримати Заохочення, він
повинен повідомити про це Організатора Конкурсу. В такому випадку Заохочення
надсилається Переможцю, шляхом передачі Заохочення на відділення Нової Пошти .
5.7. У випадку ненадання Переможцем Конкурсу своїх даних, зазначених в п.5.4.1.,
протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання повідомлення про здобуття
права на Заохочення, Переможець конкурсу позбавляється права на отримання
Заохочення. Ненадання, невчасне чи неповне надання будь-яких визначених у п.5.4.1.
даних Учасником з будь-яких причини, в т.ч. небажання/неможливість отримати
Заохочення у службі кур’єрської доставки прирівнюється до відмови Учасника від
Заохочення і не тягне за собою будь-якої відповідальності Організатора/Партнера за
невручення заохочення.
5.8. Переможець Конкурсу погоджується з тим, що ані Організатор, ані Партнер конкурсу
не відшкодовують витрати на проїзд, проживання та будь-які інші витрати пов’язані з
участю у Конкурс та отримані Заохочення.
5.9. Оподаткування Заохочень здійснюється відповідно до чинного законодавства
України. Відповідальність за нарахування та сплату податків, пов’язаних з врученням
Заохочень несе Партнер.
6. Інформування Учасників:
6.1 Інформування щодо Правил Конкурсу на сайті https://1plus1.ua/tanci-z-zirkami/novyny/akijtanec-vam-spodobavsa-najbilse-progolosujte-za-svogo-favorita
6.2. В разі дострокового припинення проведення Конкурсу, будь-яких інших змін або
доповнень до умов і порядку проведення Конкурсу, повідомлення про це буде опубліковано
Організатором/Партнером на сайті:

https://1plus1.ua/tanci-z-zirkami/novyny/akij-tanec-vam-spodobavsa-najbilse-progolosujte-zasvogo-favorita
Організатор залишає за собою право вносити зміни до Офіційних правил і розміщувати
додаткову інформацію про Конкурс. Зміни набувають чинності з дня їх публікації на сайті:
https://1plus1.ua/tanci-z-zirkami/novyny/akij-tanec-vam-spodobavsa-najbilse-progolosujte-zasvogo-favorita
і не мають зворотної сили, окрім випадків, коли вони збільшують обсяг фонду Конкурсу або
додатково спрощують умови участі в ній.
Організатор/ Партнер не несуть відповідальності за будь-які технічні збої, що
мають відношення до участі в Акції, а також інші обставини, не залежні від їх волі,
зокрема (але не виключно):
 за нез'єднання з номером телефону Учасника (внаслідок відключення номеру,
вимкнення телефону Учасником, збоїв у роботі оператора тощо) протягом 48 годин;
 за будь-які збої в роботі мережі Інтернет;
 за будь-які збої в роботі поштових служб;
 за будь-які збої роботи приладів Учасників, які їм необхідні для участі в Конкурсі.

6.3.

7. Загальні положення
7.3.
Заохочення може бути отримане Учасниками Конкурсу, тільки за умови
виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.
7.4.
Кожен Учасник Конкурсу протягом всього строку проведення Конкурсу та за
результатами кожного та всіх розіграшів має право на отримання лише одного
Заохочення.
7.5.
У випадку якщо Заохочення буде повернуто внаслідок відмови від отримання
або прирівняних до неї причин, воно не може повторно вимагатися одержувачем. В
такому випадку претензії щодо не отриманих Заохочень не приймаються. В разі
відмови від заохочення або прирівняних до неї причин на розсуд Організатора або
зменшується фонд Конкурсу, або відповідне Заохочення підлягає додатковому
розподілу.
7.6.
Організатор/ Партнер на свій власний розсуд можуть визнати недійсними всі
заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в даному Конкурсі
будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або
інших етапів Конкурсу, або ж діє, порушуючи дані Правила Конкурсу, діє
деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або
заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із даним
Конкурсом.
7.7.
Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даного Конкурсу не може
проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням
комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями,
несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будьякою іншою причиною, не контрольованою Організатором/Партнером, яка спотворює
або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення
Конкурсу, Організатор/ Партнер може на свій власний розсуд анулювати, припинити,
змінити або тимчасово припинити проведення Конкурсу, або ж визнати недійсними
будь-які реєстрації.
7.8.
Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до
даного Конкурсу.

Всі відносини, що стосуються проведення даного Конкурсу, регулюються на
основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає
неоднозначне тлумачення цих правил, і при не врегульованих Правилами спірних
питаннях остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора з усіх
питань, пов'язаних з проведенням Конкурсу, є остаточними і не підлягають перегляду.
Результати Конкурсу не підлягають перегляду.
7.10.
Організатор/ Партнер не вступають у дискусії між Учасниками Конкурсу щодо
визнання Учасників Конкурсу Переможцями Конкурсу
7.11.
Організатор/ Партнер мають право залучати третіх осіб для повного або
часткового виконання даних Правил.
 Факт передачі даних, визначених у п. 5. даних Правил, а рівно факт участі в
Конкурсі, означає повну згоду Учасників з даними Правилами, в тому числі
безумовну згоду з тим, що персональні дані Учасників можуть бути опрацьовані і
оголошені/передані третім особам в тій мірі, в якій це може бути обґрунтовано
необхідним для вручення заохочення або буде наслідком такого вручення.
8. Обробка персональних даних.
8.3.
Персональні дані, визначені п. 5. даних Правил, що надходять до Партнера,
становлять інформацію з обмеженим доступом (надалі «Дані»).
8.4.
Під час та за результатами Конкурсу Організатор формує базу персональних
даних під назвою «Он-Лайн Голосування за Кращий Номер Ефіру» (надалі «База»).
Власником та розпорядником бази є Організатор та Партнер Конкурсу.
8.5.
Мета збору і обробки даних Бази:
 фіксація факту участі в Конкурсі;
 інформування учасника про хід та/або результати його участі в Конкурсі, надання
допоміжних вказівок за умовами Конкурсу;
 перевірка повноти і правильності виконання учасником умов Конкурсу, необхідних
для отримання Заохочень;
 подальше вручення Заохочень Партнером;
 оформлення Партнером вручення Заохочень Конкурсу;
 зберігання Партнером бухгалтерської звітності за результатами проведеної
Конкурсу.
8.6.
Учасник, інформація про якого внесена до Бази, має право знати про
місцезнаходження Бази, отримувати інформацію про умови надання доступу до Даних,
на доступ до своїх Даних, отримати підтвердження того, що такі Дані існують,
дізнатися їхній зміст і походження, перевірити їхню правильність, а також право
пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Даних, якщо ці дані є
недостовірними, та інші права, передбачені законом.
8.7.
У випадку виникнення будь-яких запитань щодо обробки Даних, необхідності їх
зміни або виправлення, пропозицій та побажань, необхідно адресувати всі такі питання
виключно до Організатора за контактними даними, вказаними в п. 1. цих Правил (для
прискорення розгляду можна продублювати запит на електронну адресу
m.pavlenko@pluses.com.ua.
8.8.
Дані, отримані в результаті Конкурсу, можуть використовуватися лише з метою,
що не суперечить законодавству. Учасники Конкурсу є вільними у передачі їх Даних.
Відмова надати Дані призведе до неможливості взяти участь в Конкурсу та/або
отримати заохочення.
8.9.
Обробка Даних відбувається з використанням автоматизованих засобів і
процесів, що здатні гарантувати збереження конфіденційності та обмежений доступ до
них. Обробка проводиться за адресою Партнера та Організатора та здійснюється
винятково уповноваженим персоналом, з обов’язковим дотриманням вимог щодо
збереження конфіденційності.
7.9.

8.10.
Для запобігання втрати, знищення, пошкодження, незаконного або
неправомірного використання та неавторизованого доступу до Даних вживаються
спеціальні заходи безпеки.
8.11.
На Учасника покладаються всі ризики за правильність, повноту і правомірність
надання Даних (наприклад, якщо він допускає в Даних помилки, передає чужі Дані,
або у встановлених законом випадках не має права передавати Дані про себе).
8.12.
Оновлення Даних в Базі після їх використання у даній Конкурсу не
передбачається (окрім випадків, коли Учасник висловив згоду на отримання
запропонованої рекламної інформації).
8.13.
При одержанні Даних розуміється, що вони надані особою та/або її
уповноваженим представником свідомо, добровільно та на законних підставах.
Партнер не несе відповідальності у разі :
 Дані були передані особою, яка одержала їх незаконно або не мала права на їх
передачу;
 використання Даних категорії осіб, до якої належить учасник Конкурсу, заборонено
законодавством;
 зміни рішення особи щодо передачі її Даних після того, як вони були використані.
8.14.
При виявленні вище вказаних фактів та заперечення проти використання Даних
Учасник повинен негайно звернутися до Організатора із письмовою заявою, після чого
Організатор знищує його Дані в базі (якщо вони ще не були використані) або припиняє
будь-яке подальше використання (якщо знищення неможливе) та за можливості
знеособлює їх.
8.15.
Прийняття Учасником Заохочення Конкурсу на підставі його Даних є
підтвердженням його згоди на передачу та обробку таких Даних незалежно від
способів їх надходження і не допускає зміни або вилучення цих даних із
бухгалтерської звітності за результатами проведеного Конкурсу.

